ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady rodičov ZRR Nejedlého v šk. r. 2021/2022
Miesto zasadnutia:

MS teams On line

Dátum zasadnutia:

23.11.2021

Prítomní:

viď prezenčná listina,
PaedDr. Miroslava Komorníková – riaditeľka školy,
Mgr. Lenka Macejková - zástupkyňa školy
Mgr. Barbora Medvecká

Program:
1. Privítanie členov RR ZRR
2. Hospodárenie a stav pokladne do začiatku zasadnutia
3. Podklady a návrhy na vybavenie a materiálov pre potreby školy
4. Rôzne
1. Privítanie členov RR ZRR Nejedlého
Pani Cingeľová privítala všetkých prítomných zvolených členov - predsedov tried ZŠ
Nejedlého, pani riaditeľku a pani zástupkyne školy.
2.

Hospodárenie a stav pokladne

Pani Uríková informovala o stave pokladne a prehľade čerpania finančných prostriedkov
od začiatku školského roka do dňa zasadania.
PS pokladne k 31.8.2021
PS na účte k 31.8.2021
Príspevky rodičov (od 1.9.2021)
2% dane za r. 2020 (od 1.9.2021)
2. krúžok
PRÍJMY k 23.11. 2021 CELKOM

752,83 €
10 674,05 €
10 490,00 €
605,91 €
736,00 €
23 258,79 €

Od začiatku školského roka prefinancovalo ZRR 2 300 eur, ktoré boli použité takto:







400,- € na hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia, papierové
utierky…)
710,- € na kopírovanie a papier (pracovné listy, písomky….)
380,- € na tradičné tričká pre prváčikov
100,- € na administratívne poplatky (registrácia na prijímanie podielu dane, poštovné,
webhosting, kolky, vedenie účtu…)
160,- € na e-testovanie
550,- € na nábytok do knižnice
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3. Podklady a návrhy na vybavenie a materiálov pre potreby školy
V najbližšej dobe podľa schváleného rozpočtu kúpime mikulášske prekvapenie pre
každého žiaka, tabule do ďalších tried, zariadenie do knižnice a pomôcky na ďalšie vylepšenie
vyučovania pre deti.
Pani riaditeľka požiadala o prenájom ďalšieho kopírovacieho zariadenia, čím by sa výrazne
zvýšil komfort učiteľov pri vytváraní potrebných kópií pre deti. Nepredpokladá sa pritom
zvýšený počet kópií mesačne. Vzhľadom na schválený rozpočet, kde je na kopírovanie
vyčlenených 2 000 eur, bola táto požiadavka akceptovaná. Navýšenie rozpočtu na túto
položku sa nepredpokladá.
4. Rôzne
Pani Janušicová informovala o grantových výzvach, do ktorých sa ZRR zapojilo:






Orange E-školy pre budúcnosť
Tesco – Ekoučebňa pod stromami
Mesto Bratislava – rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli školy
Telekom – Microbity 2
Giving Tuesday

Pani riaditeľka informovala zástupcov ZRR:










podľa školského automatu je škola v oranžovej faze,
ďalšie antigénové testy dodá škola rodičom, keď budú k dispozícii,
vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sú do odvolanie zrušené všetky
krúžky (interné aj externé prebiehajúce v škole) okrem tých, pri ktorých sa nemiešajú deti
z rôznych tried (projekt doučovania Spolu múdrejší),
takisto nebude možné usporiadať lyžiarsky výcvik a školu v prírode,
v prípade, že má žiak pozitívny domáci AG test, rodič o tom informuje školu a riaditeľka
školy vydá na potrebný čas (do potvrdenia pozitivity certifikovaným PCR alebo AG testom)
riaditeľské voľno. Po potvrdení pozitivity odchádza celá trieda do karantény a začína
dištančné vyučovanie,
hybridné vyučovanie je možné pri 1/3 žiakov na dištančnom vyučovaní,
v prípade, že je žiak kontaktom pozitívneho človeka, zostáva v karanténe iba on.

V Bratislave dňa 27.11.2021

Zapísala: Miroslava Janušicová

Schválila: Henrieta Cingeľová
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